
حرکــت امــام رضــا )علیــه الســام( ســاخت درونــی نظــام  نرمــش قهرمانانــه  پیــام انقــاب اســامی چالــش اصلــی انقاب اســامی

اينكه مـا بياييم چالش انقـاب را فرو بكاهيم به چالشـهاى سياسـى و خّطـى و جناحى و مقابله ى زيد و عمرو با يكديگر، اين سـهل نگرى اسـت، مسـامحه اسـت، 
سـهل انگارى اسـت؛ چالش انقـاب اينها نيسـت. اينكه يـك خّط سياسـى، يك جريان سياسـى بـا يك جريـان سياسـى ديگر دعـوا دارند، يـا زيدى بـا عمرواى 

اختاف دارد، اينها چالش انقاب نيست؛ چالش اساسى انقاب عبارت است از اينكه انقاب يك نظم جديدى را براى بشريّت ارائه كرده. | متن کامل در

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

پیشنهاد

برگزیده

   تغییر هندسه دنیا:
 رهبر معظم انقاب اسامى 

طى بياناتى در ديدار فرماندهان 
سپاه پاسداران انقاب اسامى 

چالش اصلى انقاب اسامى 
را ارائه ى نظم جديدى براى 
بشريت و مقابله ى آن با نظام 

سلطه دانستند. ايشان همچنين 
در بخش ديگرى از سخنان 

خود به عقب نشينى دشمنان 
انقاب اسامى به دليل ضعفهاى 
روزافزون و تناقضهاى درونى آنان 

اشاره كردند.
تاثيرات جهانى انقاب اسامى و 
تغييرات پديد آمده پس از وقوع 
آن در سطح منطقه اى و جهانى 
و حركت به سمت وضع جديد 

در عالم پيش از اين نيز در بيانات 
آيت اهلل العظمى خامنه اى مورد 

تبيين و اشاره قرار گرفته بود.

جهت آشنایی بیشتر و دقیق تر 
با نگاه رهبر انقاب اسامی در 

این موضوع مطالعه ی کلیدواژه ی 
"تغییر هندسه دنیا"  در بخش    
جستار پایگاه   

پیشنهاد می گردد.

  كارنامه ى سپاه در اين سى 
و چند سال، يك كارنامه ى 

درخشان است؛ كارنامه ى سپاه در 
اين مّدت نمايشگر تجربه ى يك 

ملّت است.

  چالش اساسى انقاب عبارت 
است از اينكه انقاب يك نظم 
جديدى را براى بشريّت ارائه 

كرده است.

  ما مخالف حركتهاى صحيح و 
منطقى ديپلماسى نيستيم؛ بنده 

معتقد به همان چيزى هستم 
كه سالها پيش اسم گذارى شد 

»نرمش قهرمانانه«.

  طرف مقابل ما دچار ضعفهاى 
روزافزون و تناقضهاى درونى 

است به خاطر غلِط فاحش بودِن 
ساخِت درونى آن تمّدن؛ آنها 

دارند عقب نشينى ميكنند.

 عالَم ديپلماسى، عالَم لبخند زدن است؛ لبخند هم ميزنند، 
مذاكره هم ميكنند، درخواست مذاكره هم ميكنند، خودشان 
هم ميگويند. به يكى از اين سياستمداران غربى چند روز پيش از اين گفته بودند 
شما كه ميخواهيد مذاكره بكنيد با ايران، خب دشمن است ايران؛ گفته بود 
خب، آدم با دشمن مذاكره ميكند ديگر! يعنى اقرار به دشمنى با ايران؛ صريح 
ميگويند. علت دشمنى اشخاص نيستند، علت دشمنى اين حقيقت و اين 
هويّت است. همه ى آنچه كه ميگويند در اين چهارچوب بايد تفسير و تحليل 
بشود، در اين چهارچوب بايد فهميده بشود.  ما مخالف با حركتهاى صحيح و 
منطقى ديپلماسى هم نيستيم؛ چه در عالم ديپلماسى ، چه در عالم سياستهاى 
داخلى. بنده معتقد به همان چيزى هستم كه سالها پيش اسم گذارى شد 
»نرمش قهرمانانه«؛ نرمش در يك جاهايى بسيار الزم است، بسيار خوب است؛ 
عيبى ندارد، اما اين كشتى گيرى كه دارد با حريف خودش كشتى ميگيرد و يك 
جاهايى به دليل فّنى نرمشى نشان ميدهد، فراموش نكند كه طرفش كيست؛ 
فراموش نكند كه مشغول چه كارى است؛ اين شرط اصلى است؛ بفهمند كه 
دارند چه كار ميكنند، بدانند كه با چه كسى مواجهند، با چه كسى طرفند، آماج 

حمله ى طرف آنها كجاى مسئله است؛ اين را توّجه داشته باشند.

رهبر انقاب به چه سخنرانی ارجاع دادند:
ايران  نمايندگان سياسى جمهورى اسامى 
در جهان بايد تيزتر از شمشير، نرم تر از حرير و 

سخت تر از سنگ و پوالد باشند. عرصه سياست 
خارجى ميدان نرمشهاى قهرمانانه است، اما نرمشى 
كه در برابر دشمن تيز باشد. بنا بر اين ديپلماتهاى 

ما بايد در مواضع اصولى خود مستحكم بايستند و 
استقامت و پايمردى حضرت امام خمينى )رض( را 

الگوى خود قرار دهند.۱۷/۰۵/۱۳۷۵

 جنگهاى دنيـا در ايـن برهه ى اخيـر، در اين دو سـه قـرن اخير، غالبـاً تحت 
تأثير نفوذ نظام سـلطه بوده؛ يا خودشـان با كسـى جنگ داشـتند يا دو گروه 

را به جنگ هم انداختند براى اينكه سود ببرند. 
فقر هـم كار آنهـا اسـت، بسـيارى از ايـن كشـورهاى فقيرى كـه مـردم آن در فقـر زندگى 
ميكننـد و از منابـع طبيعـى خودشـان نميتواننـد بهره بـردارى كننـد، گنـاه فقـر آنهـا به 

گـردن اينها اسـت.
 اينهـا خيلى از كشـورها را بر اثر سـلطه ى سياسـى، از موجـودى دانش خودشـان هم تهى 
كردند. اين كتـاب جواهر لعـل نهـرو - نگاهى به تاريـخ جهـان - را بخوانيد؛ در بخشـى كه 
دخالت و نفوذ انگليسـها در هنـد را بيان ميكنـد، تصوير ميكند، تشـريح ميكنـد - او آدمى 
اسـت هم امين، هـم مّطلـع - ميگويـد صنعتى كـه در هند بـود، علمى كـه در هند بـود، از 

اروپـا و انگليـس و غرب كمتـر نبود و بيشـتر بود. 
انگليسـها وقتى وارد هند شـدند، يكى از برنامه هايشـان ايـن بود كه جلو گسـترش صنعت 
بومـى را بگيرنـد. خـب، بعـد كار هند بـه آنجا ميرسـد كه ده هـا ميليـون آن وقتهـا، صدها 
ميليـون در دوره هاى بعـد، فقير و گـدا و خيابانْ خواب و گرسـنه ى به معناى واقعى داشـته 
باشـد؛ آفريقا همين جور اسـت؛ بسـيارى از كشـورهاى آمريكاى التيـن همين جورند. پس 

نظام سـلطه عاوه بـر اينكـه جنگ افروز اسـت، فقرآفرين اسـت.

ت
روای

تیرت دو

ارجاع

فقر و جنگ افروزی حاصل استعمار نظام سلطه در کشورهانرمش قهرمانانه تغییر تاکتیک با حفظ اصول

چالش اساسی انقالب 
ارائه نظم جدید در مقابل نظام سلطه است

مفاهیمی که در  
بیانات رهرب انقالب 

مطرح شده اند:

دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
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  دوخصوصیت بی نظیر امام خمینی )ره( 

۱.بصيرت كامل: خوب مي ديد و درست مي فهميد
2. قاطعّيت تمام: سدى بود

 در مقابل پيشرفت و ضربه دشمن

 پایه های اصلی محاسبه ملت ایران برای آینده روشن خود 

تقويت ساخت درونى نظام؛ رشد علمى؛ توليد داخلى
نگاه خوشبينانه به استعدادهاى بومى؛ تكيه به ابتكار نيروى انسانى

تكيه به ايمان خود؛ حركت همراه با اتحاد

سیاست های اصلی سلطه گران عالم

گسترش جنگ
گسترش فقر

گسترش فساد اخاقى و جنسى

تکمیلی

پوستر دستخط رهبر
رهبر انقاب اسامى:»يكى از بخشهاى مهّم 

كارنامه ى سپاه، انقابى زيستن و انقابى ماندن سپاه است«.
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اوالً خوشـامد عـرض ميكنيـم؛ ثانيـاً تبريـك عـرض ميكنيم اين 
عيد سـعيد را. و با حضور شـما و نفسـهاى گرم شـما و برنامه هاى 
خوبـى كـه اجـرا كرديـد، روز مـا را عيـد كرديـد؛ اميدواريـم 
ان شـاءاهلل دلهاى شما هميشه شـاد، هميشـه متذّكر، هميشه در 

حـال ِسـير بـه مقامـات عالى تر باشـد.
 يـك جملـه دربـاره ى امـام بزرگـوار و عالِـم آل محّمـد حضـرت 
علىّ بن موسـى الّرضا )عليـه آالف الّتحّيـة و الّثنـاء( عـرض بكنيم. 
مقامـات معنـوى و روحانّيـت اين وجـودات مقّدسـه، حقيقتـاً از 
درك عقانـى ما هم بيشـتر اسـت، چه برسـد بـه توصيـف زبانِى 
ما؛ لكن در مقابل چشـم ما و چشـم تاريخ، زندگى ايـن بزرگواران 
يـك درس عملـى و جـاودان و غيرقابـل انـكار اسـت. اگـر مـا در 
مواردى به زندگـى ائّمه )عليهم الّسـام( ميپردازيم، سياسـتهاى 
آنهـا را، تدبيرهـاى آنهـا را، شـرح حـال آنهـا را مـورد تكيـه قرار 
ميدهيـم، نـه بـه ايـن معنـا اسـت كـه ايـن بخـش، اهـّم و اعظم 
بخشـهاى زندگـى آن بزرگـواران اسـت؛ نـه، آن عالَـم معنـا و آن 
قرب الـى اهلل و آن معرفت و محّبتى كـه موج ميزنـد در آن دلهاى 
بى نظير، يك داسـتان ديگرى اسـت. لكـن آنچه جلوى چشـم ما 
اسـت، زندگى اين بزرگواران اسـت كه بايـد از آنهـا درس گرفت.

 عمر مبارك امـام رضـا )سـام اهلل عليه( تقريباً پنجاه و پنج سـال 
بوده اسـت - يعنـى از سـال ۱۴۸ كه سـال شـهادت امـام صادق 
)عليه الّسـام( اسـت تا سـال 2۰۳ - تمام زندگـى اين بزرگـوار با 
همه ى ايـن عظمتها و عمقهـا و ابعـاد گوناگونى كه ميشـود براى 
آن ذكـر كـرد و تصويـر كـرد، در همين مـّدت عمـر نسـبتاً كوتاه 
انجام گرفتـه اسـت. از اين مـّدت پنجـاه و پنـج سـال، نزديك به 
بيسـت سـال - تقريباً نـوزده سـال - مـّدت امامـت ايـن بزرگوار 
اسـت؛ اّما همين مـّدت كوتـاه را كـه ماحظـه ميكنيـد، تأثيرى 
كـه در واقعّيت دنياى اسـام گذاشـت و به گسـترش و عمقى كه 
به معناى حقيقِى اسـام و پيوسـتن به اهل بيت )عليهم الّسـام( 
و آشـنا شـدن با مكتـب ايـن بزرگـواران انجاميـد، يك داسـتان 
عجيبى اسـت، يـك دريـاى عميقى اسـت. آن وقتى كـه حضرت 

بـه امامت رسـيدند، دوسـتان و نزديـكان و عاقه منـدان حضرت 
ميگفتنـد كه: علىّ بن موسـى در ايـن فضا چـه كار ميتوانـد انجام 
بدهـد - اين فضاى شـّدت اختناِق هارونـى كه در روايـت دارد كه 
ميگفتنـد: َو َسـيُف هـاروَن تَقُطـُر َدما؛ خـون ميچكد از شمشـير 
هـارون - ايـن جـوان در ايـن شـرايط، در ادامـه ى جهـاد امامان 
شـيعه و در مسـئولّيت عظيمى كه برعهـده اش اسـت، ميخواهد 
چـه بكنـد؟ ايـن اوِل امامـت علىّ بن موسـى الّرضا )عليه الّسـام( 
اسـت. بعـد از اين نـوزده سـال يا بيسـت سـال كـه پايـان دوران 
امامـت و شـهادت علىّ بن موسـى الّرضا اسـت، وقتـى شـما نـگاه 
ميكنيـد، مى بينيد كه همـان تفّكـر واليت اهل بيت و پيوسـتگى 

بـه خانـدان پيغمبـر آن چنـان گسترشـى در 
دنياى اسـام پيـدا كـرده كـه دسـتگاه ظالم و 
ديكتاتـور بنى عّبـاس از مواجهـه ى بـا آن عاجز 
اسـت؛ ايـن را علىّ بن موسـى الّرضا انجـام داده. 
شـنيده ايد شـما كه دعبل به مـرْو، به خراسـان 
آمـد و آن اشـعار معـروف را در مـدح امـام رضا 
انشـاء كـرد و انشـاد كـرد؛ بعـد هـم جايـزه اى 
گرفت؛ و حاال فـرض بفرماييد چند روزى هم در 
مرْو و در سـاير شهرهاى خراسـان ماند، بعد هم 
راه افتـاد رفت به طـرف بغـداد و كوفـه و همان 
جاهايى كه ميخواسـت برود. در ميان راه دزدها 
به كاروانى كه دعبـل در آن بود حملـه كردند و 
غارت كردند ايـن كاروان را. كاروانى ها نشسـته 
بودند تماشـا ميكردند، اموالشـان همه به غارت 
رفته بـود، رئيس دزدها هم نشسـته بـود باالى 
بلندى روى يك سـنگى، او هم با تبختر تماشـا 
ميكرد ايـن زندانى هـا و اسـراى كاروانـى و اين 
اموالـى را كه گرفتـه بودنـد و جمـع ميكردند و 
مى بسـتند و ضبط ميكردنـد. دعبل شـنيد كه 
رئيـس دزدهـا دارد بـا خـودش زمزمـه ميكند، 

يـك شـعرى را ميخوانـد؛ گـوش كـرد، ديد شـعر خودش اسـت. 
يـك بيـت از همـان قصيـده اى را كه فرضـاً يـك ماه پيـش، يك 
ماه و نيـم پيـش در مـرو سـروده - »أَرى َفيَئُهم فـى َغيِرِهم«)2( 
تا آخر - رئيـس دزدهـا در بيـن راه، در نزديكى مثـًا رى و عراق، 
ايـن شـعر را دارد از حفـظ ميخوانـد. دعبل خوشـحال شـد، بلند 
شـد گفت كـه ايـن شـعرى كـه ميخوانـى، مـال كيسـت؟ گفت: 
اين شـعر مـال دعبـل خزاعى اسـت. گفت: خـب، دعبـل خزاعى 
منـم! رئيـس دزدهـا وقتى كـه ديد ايـن شـخص دعبـل خزاعى 
اسـت، بلند شـد او را در آغـوش گرفت، بوسـيد، گفت: بـه بركت 
حضور اين شـخص در ايـن كاروان، همـه ى اموال را پـس بدهيد. 
همه ى امـوال را پس دادنـد، كاروانى هـا را احترام 
كردنـد، راه انداختنـد، رفتند. خب، ايـن حادثه ى 
كوچكى اسـت در تاريـخ، اّما معنـاى بزرگى دارد. 
شـعرى كـه در بـاب علىّ بن موسـى الّرضا در مـرْو 
سـروده ميشـود؛ بعد از حدود يك ماه، يـك ماه و 
نيم - كمتـر، بيشـتر - در رى و عـراق از زبان يك 
راهـزن، آن هـم بـه صـورت حفـظ شـده، تكـرار 
ميشـود. معنـاى ايـن چيسـت؟ معنايـش ايـن 
اسـت كه زمينـه آن چنان بـراى ترويـج اهل بيت 
و بـراى نـام مبـارك امـام رضا مسـاعد اسـت كه 
اين شـعر - كـه آن روز شـعر يكـى از مؤثّرترين و 
نافذترين رسـانه ها بـوده - در يك مـّدت كوتاهى 
دسـت بـه دسـت ميچرخـد تـا ميرسـد بـه يـك 
آدمـى كـه مثـًا يـك راهزنـى در وسـط بيابـان 
اسـت. ايـن نشـان دهنده ى حركـت عظيمـى 
اسـت كـه در دوران امامـت علىّ بن موسـى الّرضا 
)سـام اهلل عليه( بـراى ترويـج مكتـب اهل بيـت 
انجام گرفتـه؛ محّبـت آنها همه گير شـده اسـت؛ 
حضـور آنهـا و وجـود آنهـا در جامعه ى اسـامى 
بـه اعمـاق دلهاى مـردم نفـوذ پيـدا كرده اسـت. 

بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات

مّدت كوتاه )امامت امام 
رضا( را كه مالحظه ميكنيد، 

تأثيرى كه در واقعّيت دنياى 
اسالم گذاشت و به گسترش 
و عمقى كه به معناى حقيقِى 
اسالم و پيوستن به اهل بيت 
)عليهم الّسالم( و آشنا شدن 

با مكتب اين بزرگواران 
انجاميد، يك داستان عجيبى و 

درياى عميقى است
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اينكـه شـما مى بينيـد امامزاده هـاى بزرگـوار بلنـد شـدند، راه 
افتادنـد، آمدنـد اينجا، غيـر از جنبـه ى عـزا و غمنـاك قضّيه كه 
شـهادت اينها در بين راه اسـت، يك جنبه ى مثبت و پرمعنا دارد؛ 
معنـاى اين، درخواسـت مردم، تقاضـاى مردم، زمينـه ى پذيرش 
و قبول مردم نسـبت بـه اهل بيت اسـت. ميدانيد وقتـى ميگوييم 
»اهل بيـت«، يعنـى اين مكتـب، ايـن معنا و لّبـى كـه اهل بيت از 
اسـام معّرفى ميكردند؛ يعنى يـك كار عميقـاً فرهنگى و معنوى 

و يـك كار بـزرگ اعتقادى.
 ايـن حركت امـام رضـا )عليه الّسـام( اسـت؛ تـا باالخـره مأمون 
طـّى همـان قضايايـى كـه شـنيده ايد و تكـرار شـده اسـت و 
ميدانيـد، احسـاس ميكند كـه ناچـار اسـت علىّ بن موسـى الّرضا 
)عليه الّسـام( را - كه بـا نّيتهاى خاّص خـودش، آن بزرگـوار را از 
مدينه كشـانده بـود، آورده بود، به خـود نزديك كرده بـود و قصد 
كشـتن آن بزرگـوار را هـم نداشـت - برخـاف آنچه تدبيـر كرده 
بود، به شـهادت برسـاند؛ كار قضـاء الهـى و اراده ى الهـى و تدبير 
الهى - كه پاره ى تـن پيغمبر در ايـن نقطه ى دوردسـت از مدينه 
مدفون بشـود كه خـود اين يك تدبير الهى اسـت، يك مهندسـى 

الهى اسـت - بـه وسـيله ى دشـمنان اهل بيـت انجـام بگيرد.
 كار بـراى اهـداف بلنـد را اين جـورى بايـد انجـام داد؛ نـگاه بـه 
بلندمـّدت را بـا ايـن انگيزه هـا، با ايـن نّيتهـا، با ايـن اميدهـا بايد 
انجـام داد؛ سـپاه در يـك چنيـن موضعـى قـرار دارد. بحـث اين 
نيسـت كه يـك حكومـت جديـدى بعـد از انقـاب سـر كار آمد، 
يك عّده طرفـدار دارد، يك عـّده مخالف دارد، يك عـّده هم طبعاً 
سـرباز و مراقب و نيروى مسـلّح دارد، اين نيسـت مسـئله؛ مسئله 
باالتـر از اين حرفها اسـت؛ مسـئله ى انقاب اسـامى - كه شـما 
سپاه پاسـداران انقاب اسامى هسـتيد - مسـئله اى فراتر از اين 
حرفها اسـت. حاال من اول در باب تجربه ى سـپاه در اين سـالهاى 
متمـادى يك جملـه عـرض بكنـم، بعـد بپـردازم بـه مطلبى كه 

مورد نظرم اسـت كـه به شـما بـرادران عزيـز عـرض بكنم.
 كارنامـه ى سـپاه در ايـن سـى و چنـد سـال، يـك كارنامـه ى 
درخشـان اسـت؛ اين كلمـه را بـه عنـوان يـك كلمـه ى متعارف 

و معمـول و جارى شـونده ى بـر زبـان در خيلـى 
جاهـا عـرض نميكنـم، واقـع قضّيـه اين اسـت. 
كارنامه ى سـپاه در اين مـّدت در واقع نمايشـگر 
تجربه ى يك ملّت اسـت؛ يعنى اعماق شخصّيت 
و هويّـت ملّـت ايـران را ميتـوان در ايـن كارنامه 
مشـاهده كرد؛ چون سـپاه با ايمان و عقيده وارد 
ميـدان شـد. ميـداِن چـه؟ ميـدان »مجاهدت و 
مقاومـت«. باهوش ترين و قوى تريـن فرماندهان 
نظامى را تربيت كرد؛ اين كسـانى كه در سـنين 
جوانى و كمتر از سـى سـال، طّراحـان و به تعبير 
فرنگى هـا استراتژيسـت هاى برجسـته ى ميدان 
جنـگ در سـپاه شـدند، هيـچ دانشـگاه نظامـى 
نديـده بودنـد؛ ايـن تربيـت سـپاه بـود، تربيـت 
ايـن فضا بـود كـه فضـاى نورانـى اسـت، تربيت 
ايـن سـازمان بناگذاشـته شـده ى بـر مبنـاى 
ايمـان و عقيـده بود؛ آن شـخصّيتهاى برجسـته 
را - كـه هرگـز ملّـت مـا و تاريخ ما اسـم آنهـا را 
فرامـوش نخواهد كـرد - تربيـت كرد؛ ايـن هنر 
سـپاه اسـت. اين در زمينه ى جنگ؛ عـاوه ى بر 
اين باتدبيرتريـن و قوى ترين و بهتريـن مديران 

كشـور را هم در زمينه ى غيـر نظامى، بـاز مى بينيم سـپاه تربيت 
كـرده و تحويـل داده؛ صـادرات انسـانِى سـپاه بـه مجموعـه ى 
دسـتگاه هاى حاكمّيتـى نظـام جمهورى اسـامى يك فهرسـت 

طوالنـى و افتخارآميـز اسـت؛ كارنامه ى سـپاه اين اسـت.
 يكـى از بخشـهاى مهـّم كارنامـه ى سـپاه، انقابـى زيسـتن و 
انقابـى ماندن سـپاه اسـت؛ يعنـى حـوادث، جريانات نتوانسـت 
اين تشـكيات مسـتحكم و قوى بنيه را از مسـير اصلى و درست، 
به بهانـه ى اينكه دنيـا تغيير كـرده، زندگى تغيير كـرده، منحرف 
كنـد؛ بهانه هايـى كـه ميشـنويد و مى بينيد كـه مى آورنـد، براى 
وادادگـى بهانـه مى آورند، بـراى پشـيمانى بهانه مى آورنـد؛ بهانه 
هـم ايـن اسـت كـه دنيـا تغييـر كـرده، همـه چيـز عوض شـده. 
خـب، يـك چيزهايـى عـوض نميشـود؛ از اوِل تاريـخ تـا امـروز 
ُحسـن عدالـت و عدالت طلبى انسـان تغييـر نكرده، زشـتِى ظلم 
تغيير نكرده، ُحسـن اسـتقال ملّى و عـّزت ملّى 
تغيير نكـرده، اينها و بسـيارى از اصـول ديگر كه 
تغييرپذير نيسـت. اينكه دنيا تغيير كـرده، بهانه 
نميشـود بـراى اينكه مـا رفتـار خودمـان، هدف 
خودمان، آرمـان خودمان را عـوض كنيم؛ وقتى 
آرمان عوض شد، راه عوض ميشـود؛ وقتى هدف 
نهايى عوض شـد، ديگـر معنى ندارد كه شـما در 
راه قبلـى حركت كنيـد، ميرويد به سـمت هدف 
جديد كـه راه جديدى اسـت، راه ديگرى اسـت. 
يكـى از مهمترين نقاط قوت سـپاه ايسـتادگى و 
اسـتقرار و ثبات قدم در اين راه نورانى اسـت. اين 
حاال دربـاره ى سـپاه؛ البّتـه در باب سـپاه خيلى 
ميشـود حـرف زد، خيلى حـرف زده ايـم، خيلى 
حـرف زده انـد، خيلى حرفهـاى نزده هم هسـت 
كـه حـاال در ايـن زمينـه بيـش از ايـن عـرض 

نميكنيـم.
 آنچـه كـه مهـم اسـت ايـن اسـت - ايـن را من 
ميخواهـم عرض بكنـم - سـپاه، پاسـدار انقاب 
اسـامى اسـت؛ نميخواهم بگويم اين پاسـدارى 
بـه معناى ايـن اسـت كـه در همـه ى عرصه ها - 

عرصـه ى علمى، عرصـه ى فكـرى، عرصـه ى فرهنگـى، عرصه ى 
اقتصـادى - سـپاه بايـد بيايـد پاسـدارى كند؛ نـه، منظـورم اين 
نيسـت؛ لكن مقصـود اين اسـت كه سـپاه بـه عنوان يـك موجود 
زنده بايـد بداند كـه از چـه ميخواهد پاسـدارى كند؛ ايـن انقاب 
چيسـت. لزومى نـدارد حتماً سـپاه در عرصه ى سياسـى بـرود به 
پاسـدارى بپـردازد، اّمـا بايـد عرصـه ى سياسـى را بشناسـد. اين 
خلـط مبحثـى كـه بعضـى ميكننـد بايـد بدّقـت روشـن بشـود؛ 
نميشـود يك مجموعـه اى بـه عنـوان بـازوى نگاهبان و پاسـدار 
انقـاب در كشـور تعريـف بشـود، اّمـا در زمينـه ى جريانهـاى 
گوناگـون سياسـى - بعضـى انحرافـى، بعضـى غيرانحرافـى، 
بعضـى وابسـته بـه اينجـا و آنجـا - چشـِم بسـته و نـاآگاه و نابينا 
داشـته باشـد، اين معنى نـدارد؛ بايـد بداند كـه از چـه ميخواهد 
دفاع كنـد. اينكـه مـا بياييـم چالـش انقـاب را فـرو بكاهيـم به 
چالشـهاى سياسـى و خّطى و جناحـى و مقابله ى زيـد و عمرو با 
يكديگـر، اين سـهل نگرى اسـت، مسـامحه اسـت، سـهل انگارى 
اسـت؛ چالـش انقـاب اينهـا نيسـت. اينكه يـك خّط سياسـى، 
يك جريان سياسـى بـا يـك جريان سياسـى ديگـر دعـوا دارند، 
يا زيـدى با عمـرواى اختـاف دارد، اينهـا چالش انقاب نيسـت؛ 
چالـش اساسـى انقاب عبـارت اسـت از اينكـه انقاب يـك نظم 
جديدى را براى بشـريّت ارائـه كـرده. نميگوييم انقـاب از اول با 
مخاطب قـرار دادن كّل بشـر آمـد؛ نه، انقـاب اسـامِى »ايران« 
بود، متوّجه مسـائل ايـران بـود، متوّجه ايجـاد تغييـرات بنيادى 
در ايـران بـود؛ اّمـا زبان ايـن انقـاب و پيـام ايـن انقـاب پيامى 
بـود و زبانى بود كـه نميتوانـد و نميتوانسـت - به طبع حـال - در 
مرزهـاى ايران منحصـر بماند؛ يـك مفهوم جهانـى، يك حقيقت 
جهانـى، يك حقيقت بشـرى به وسـيله ى انقـاب پيام داده شـد 
كـه هـر كسـى در دنيـا آن را بشـنود احسـاس ميكند كه بـه اين 
پيام دلبسـته اسـت. آن پيام چيسـت؟ اگر بخواهيم آن پيام را در 
شـكل اجتماعى و انسـانى آن در يك جمله بيان بكنيـم: مقابله ى 
با نظام سـلطه اسـت؛ اين پيام انقـاب اسـت. نظام سـلطه، نظام 
تقسـيم دنيا به ظالـم و به مظلوم اسـت؛ منطق انقـاب كه منطق 
اسـام اسـت، »ال تَظلِمـوَن َو ال تُظلَمـون«)۳( اسـت؛ نبايد ظلم 
كنيـد و نبايـد بگذاريـد به شـما ظلـم بشـود. كيسـت در همه ى 

متـن کـامل بیـانات
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يكى از بخشهاى مهّم 
كارنامه ى سپاه، انقالبى 
زيستن و انقالبى ماندن 

است؛ يعنى حوادث، 
جريانات نتوانست اين 
تشكيالت قوى بنيه را از 

مسير اصلى و درست، به 
بهانه ى اينكه دنيا تغيير 
كرده، منحرف كند؛ 

بهانه هايى كه ميشنويد و 
مى بينيد براى وادادگى و 

پشيمانى مى آورند
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صفحه ى بشـرى و عرصه ى وجود انسـان كه از اين پيام خرسـند 
نباشـد، بـه اين پيام دلبسـته نشـود؟ نـه ظلم كـن، نه ظلم بشـو. 
اين درسـت نقطه ى مقابـل نظم حاكـم بر جهـان اسـت از بعد از 
پيدا شـدن تمّدن جديـد صنعتى و شـيوع ابزارهـاى صنعتى و به 
تبـع آن، شـيوع فرهنـگ سـلطه در عالم. هـر دسـتگاهى در دنيا 
كه وابسـته ى بـه نظام سـلطه باشـد، بـا اين پيـام مخالف اسـت. 
آن كسـانى كـه خودشـان سـلطه گرند - يعنـى دولتهـاى جّبار، 
شـبكه هاى اقتصادى مكنـده ى ثروتهـاى ملّـى، ثروتهـاى ملّتها 
- با ايـن پيـام مخالفند، چـون ظلم ميكننـد. دولتهاى زيردسـت 
و فرودسـتى كه بر ملّتهـاى فقير يـا ثروتمند حكومـت ميكنند و 
تابع آن نظام سـلطه ى جهانى هستند، خودشـان اقتدارى ندارند، 
سـلطه اى ندارند، اّما تابع آنها هسـتند، دنبـال آنهـا راه مى افتند، 
مخالف ايـن پيامند. فـان دولتى كه سياسـتهاى نظام سـلطه را، 
سياسـتهاى فرضاً آمريـكا را يا يـك روزى سياسـتهاى انگليس را 
موبه مـو در كشـور خود اجـرا ميكنـد، ايـن بـا پيـام »ال تَظلِموَن 
َو ال تُظلَمـون« بـه طـور طبيعـى مخالـف اسـت؛ كمپانى هـاى 
بين المللـى و چنـد ملّّيتـى و تـك ملّّيتـى و جمـع كننـدگان 
ثروتهـاى عمومـى ]بـا ايـن [ مخالفنـد؛ آن سياسـتهايى كـه در 
دنيا سـه عنصِر جنگ و فقر و فسـاد را گسـترش ميدهنـد، با اين 
مخالفنـد. جنگهـاى دنيـا در ايـن برهـه ى اخيـر، در اين دو سـه 
قرن اخيـر، غالباً تحت تأثيـر نفوذ نظام سـلطه بوده؛ يا خودشـان 
با كسـى جنگ داشـتند يـا دو گـروه را بـه جنـگ هـم انداختند 
بـراى اينكه سـود ببرند. فقـر هـم كار آنها اسـت، بسـيارى از اين 
كشـورهاى فقيرى كه مردم آن در فقر زندگى ميكننـد و از منابع 
طبيعى خودشـان نميتواننـد بهره بـردارى كننـد، گناه فقـر آنها 
به گـردن اينها اسـت. اينهـا خيلـى از كشـورها را بر اثر سـلطه ى 
سياسـى، از موجـودى دانـش خودشـان هـم تهـى كردنـد. ايـن 
كتـاب جواهر لعـل نهـرو - نگاهى بـه تاريـخ جهـان - را بخوانيد؛ 
در بخشـى كه دخالـت و نفوذ انگليسـها در هنـد را بيـان ميكند، 
تصويـر ميكنـد، تشـريح ميكنـد - او آدمى اسـت هم اميـن، هم 
مّطلـع - ميگويـد صنعتـى كـه در هنـد بـود، علمـى كـه در هند 
بـود، از اروپا و انگليـس و غرب كمتر نبود و بيشـتر بود. انگليسـها 
وقتـى وارد هنـد شـدند، يكـى از برنامه هايشـان اين بـود كه جلو 

گسـترش صنعـت بومـى را بگيرنـد. خـب، بعـد كار هند بـه آنجا 
ميرسـد كه ده ها ميليـون آن وقتها، صدهـا ميليـون در دوره هاى 
بعـد، فقيـر و گـدا و خيابانْ خواب و گرسـنه ى بـه معنـاى واقعى 
داشـته باشـد؛ آفريقا همين جـور اسـت؛ بسـيارى از كشـورهاى 
آمريـكاى التيـن همين جورنـد. پس نظام سـلطه عاوه بـر اينكه 
جنگ افـروز اسـت، فقرآفريـن اسـت. ايـن ثروتهـاى عظيمى كه 
شـما مى بينيد در قلّه هـاى ثـروت - ايـن ثروتمنـدان درجه يك 
دنيا - جمع شـده، همان »ما َرأيُت نِعَمـًة َموفـوَرة، ااِّل َو فى جانِِبها 
َحـقٌّ ُمَضيَّـع« اسـت. وقتى نفـت يـك كشـور را غـارت ميكنند، 
محصـول كشـاورزى يـك كشـور را غـارت ميكننـد، چـاى يـك 
كشـور را غارت ميكنند، تجارت يك كشـور را در دست خودشان 
ميگيرنـد كه مـردم خـود آن كشـور از آن محـروم بماننـد، توليد 
را، صنعـت را و بقّيه ى شـئون پيشـرفت ملّى را از يك ملّت سـلب 

ميكننـد، خـب ملّـت فقيـر ميشـود. پـس، هم 
جنـگ كار آنها اسـت، هـم فقـر كار آنها اسـت، 
هـم فسـاد كار آنهـا اسـت. گسـترش فسـاد در 
دنيـا و برافروختـن آتـش ميـل جنسـى - كـه 
يك امـر طبيعى اسـت و قابل برافروخته شـدن 
و شـعله ور شـدن در همـه ى انسـانها - كار آنها 
اسـت؛ كه هـر كـدام از اينهـا داسـتان جداگانه 

و مفّصلى اسـت.
 خـب، نظـام سـلطه جنـگ را، فقـر را، فسـاد را 
گسـترش ميدهد، با همان سـازوكار مشـّخص 
تقسـيم دنيا به ظالـم و مظلـوم. اسـام - يعنى 
انقاب اسـامى كه برگرفته ى از همان مفاهيم 
اسـامى اسـت - مى آيد ميگويـد: ال تَظلِموَن َو 
ال تُظلَمـون، يعنـى همـه ى ايـن عوامـل را نفى 
ميكنـد؛ چالـش اصلـى اينجـا اسـت؛ دعـواى 
اصلـى اينجـا اسـت؛ دعـواى بـا انقـاب اينهـا 
اسـت؛ بقّيه ى حرفها بهانه اسـت. تحريم، جنگ 
داخلى، ايجـاد كودتـا، بقّيه ى چيزهايـى كه در 
اين سـالها ]بـوده [، مسـئله ى انرژى هسـته اى، 
همـه را در ايـن چهارچوب بايـد نگاه كـرد، بايد 

ديـد: يـك انقابـى مى آيـد برخـاف تصـور همـه ى دنيـا پيروز 
ميشـود، دولـت تشـكيل ميدهـد و آن دولـت مانـدگار ميشـود 
و ميمانـد - برخـاف تصـور همـه ى دنيـا كـه خيـال ميكردنـد 
جمهورى اسـامى ظرف شـش ماه، يك سـال، دو سـال، بعد يك 
خرده تخفيف دادند، ظرف سـه چهار سـال، بايـد از بين ميرفت - 
ـماء.  روزبه روز قوى تر شـد، روزبـه روز »اَصُلها ثابٌِت َو َفرُعها فِى السَّ
ِّهـا«)۴( شـد، تبديل شـد به يك  تُؤتـى اُُكلَهـا ُكلَّ حيـٍن بِـاِذِن َرب
قدرت منطقـه اى، تبديل شـد به يـك كشـور اثرگذار در مسـائل 

كان جهانـى؛ بـا ايـن مخالفند، بـا اين دشـمنند.
 بحـث سـاح هسـته اى را مطـرح ميكننـد. خـب، مـا سـاح 
هسـته اى را نـه به خاطر زيـد و عمرو، نـه به خاطـر آمريـكا و غير 
آمريـكا، به خاطـر عقيده مـان قبـول نداريـم؛ هيـچ كـس نبايـد 
داشـته باشـد. وقتى مـا ميگوييـم شـما نداشـته بـاش، معنايش 
اين اسـت كه خودمان هـم قاطعاً ميگوييم نبايد داشـته باشـيم و 
نخواهيم داشـت؛ اّما مسـئله ى آنها مسـئله ى ديگرى اسـت؛ آنها 
حرفـى ندارنـد كه برخـى از كشـورها هـم فرضـاً به وجـود بيايند 
]كه [ انحصار آنها را بـه هم بزننـد، البّته نميخواهند انحصارشـان 
به هـم بخـورد، اّمـا قيامتـى هم بـر پـا نميكننـد؛ در مـورد ايران 
اسـامى و جمهـورى اسـامى قيامت بپـا ميكننـد؛ چـرا؟ چون 
داشـتن يك چنيـن توانـى، يك چنيـن قدرتـى، پشـتوانه ى اين 
نظاِم »ال تَظلِموَن َو ال تُظلَمون« اسـت؛ چالش اصلى اينجا اسـت؛ 
اين را بايد شـناخت، اين را بايد ديـد، در اين چهارچوب بايسـتى 
رويكردهـاى آمريـكا و غـرب و فان كشـور وابسـته ى بـه اينها و 
فان جريان وابسته و دلبسـته ى به اينها را تفسـير و تحليل كرد؛ 

انقـاب اسـامى اين اسـت.
 هيچ كس در چشـم اين دشـمنان منفورتر از چهره ى درخشـان 
و آفتاب فروزان امـام بزرگوار ما نبـود؛ برايش احتـرام قائل بودند، 
اّمـا از تـه دل دشـمنش بودنـد؛ به خاطـر اينكـه ايسـتاده بـود، 
به خاطـر اينكه امـام بـا دو خصوصّيـت بى نظير »بصيـرت كامل« 
و »قاطعّيـت تمـام« - هم خـوب ميديـد و درسـت ميفهميد، هم 
قاطع مى ايستاد - سـّدى بود در مقابل پيشـرفت اينها و در مقابل 
ناخـن زدن و نيـش زدن و ضربـه زدن اينهـا؛ لـذا 
بـا او دشـمن بودنـد. البّته عـرض كرديـم برايش 
احترام هـم قائـل بودنـد، ميفهميدنـد عظمت او 
را، اّمـا هرچـه عظيم تر، از چشـم آنهـا مبغوض تر؛ 
امـروز هـم همين جـور اسـت؛ هـر كسـى كـه در 
پايبنـدى بـه ايـن ارزش اصولـى و اصلـى، يعنـى 
ارزشـى كـه هويّـت سياسـى انقـاب را معّيـن 
ميكنـد - ال تَظلِمـوَن َو ال تُظلَمـون - پايبندتـر 
باشـد و بفهمد كه فهرسـت مشـكات توليدشده 
و ايجادشـده ى دشـمنان عليـه نظـام اسـامى 
در ايـن چهارچـوب ميگنجـد - هركسـى بـا يك 
چنيـن بينشـى و بـا ايسـتادگى در اين راه باشـد 
- همان قدر بـراى آنها مبغوض اسـت. البّتـه عالَم 
ديپلماسـى، عالَـم لبخنـد زدن اسـت؛ لبخند هم 
ميزنند، مذاكـره هم ميكنند، درخواسـت مذاكره 
هـم ميكنند، خودشـان هـم ميگويند. بـه يكى از 
ايـن سياسـتمداران غربى چنـد روز پيـش از اين 
گفته بودند شـما كـه ميخواهيد مذاكـره بكنيد با 
ايران، خب دشـمن اسـت ايـران؛ گفته بـود خب، 
آدم با دشـمن مذاكـره ميكنـد ديگر! يعنـى اقرار 
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به دشـمنى بـا ايـران؛ صريـح ميگويند. علت دشـمنى اشـخاص 
نيسـتند، علت دشـمنى اين حقيقت و ايـن هويّت اسـت. همه ى 
آنچه كه ميگويند در اين چهارچوب بايد تفسـير و تحليل بشـود، 

در ايـن چهارچـوب بايـد فهميده بشـود.
 مـا مخالـف بـا حركتهـاى صحيـح و منطقـى ديپلماسـى هـم 
نيسـتيم؛ چـه در عالـم ديپلماسـى ، چـه در عالم سياسـتهاى 
داخلى. بنـده معتقـد به همـان چيزى هسـتم كه سـالها پيش 
اسـم گذارى شـد »نرمش قهرمانانـه«؛ نرمش در يـك جاهايى 
بسـيار الزم اسـت، بسـيار خـوب اسـت؛ عيبـى نـدارد، امـا اين 
كشـتى گيرى كـه دارد بـا حريـف خـودش كشـتى ميگيـرد و 
يك جاهايـى بـه دليل فّنـى نرمشـى نشـان ميدهـد، فراموش 
نكنـد كـه طرفـش كيسـت؛ فرامـوش نكنـد كـه مشـغول چه 
كارى اسـت؛ اين شـرط اصلى اسـت؛ بفهمند كه دارنـد چه كار 
ميكننـد، بداننـد كـه بـا چـه كسـى مواجهنـد، بـا چـه كسـى 
طرفنـد، آماج حملـه ى طـرف آنها كجاى مسـئله اسـت؛ اين را 

توّجه داشـته باشـند.
 خب، پاسـدار انقاب اسـامى هسـتيد؛ معناى پاسـدار انقاب 
اسـامى اين نيسـت كه در همـه ى عرصه هـا و ميدانها بايسـتى 
برود حضور پيـدا كند ]و[ يـك وظيفه اى بـر دوش او اسـت؛ نه، 
وظيفه ى مشـّخصى اسـت، معّينـى اسـت، مضبوطى اسـت كه 
در بيانـات ايـن فرمانـده ى محتـرم و عزيز مـا هم منعكـس بود 
امروز، همـان نگاه به گسـتره ى فّعالّيت سـپاه پاسـداران انقاب 
اسـامى، درسـت اسـت، بنـده تأييـد ميكنـم؛ لكـن سـپاه اوالً 
بايسـتى همواره بداند كه چـه كار ميخواهد بكنـد، از چه چيزى 
ميخواهد پاسـدارى كنـد؛ ثانياً ثبـات قدم خـود را كـه مؤلّفه ى 
اصلى هويّت پُرافتخار سـپاه اسـت، فرامـوش نبايد بكنـد؛ اين را 

همـه، در همه ى سـطوح توّجه داشـته باشـند.
 مكـّرر عـرض كرده ايـم كار سـپاه مّتكـى بـه معنويّـت اسـت؛ 
معنويّـت منافات بـا پيشـرفتهاى علمـى و ابتـكارات گوناگون 
علمى و عملى و شـيوه هاى نو و سـازماندهى هاى هوشـمندانه 
نـدارد. نـه اينكه خيـال كنيم وقتى چشـم انسـان بـه معنويّت 
اسـت، به ظواهر ]نپـردازد[؛ نخيـر، بهتريـن و هنرمندانه ترين 
شـيوه هاى رزمـى را در صـدر اسـام، پيغمبـر اكـرم و 
اميرالمؤمنيـن و مسـلمانها در عرصه هـاى جنگ از خودشـان 
نشـان ميدادنـد؛ در دوره ى مـا هم در دفـاع مقـّدس، نيروهاى 
انقابـى - چـه سـپاه، چـه ارتـش، چـه مجموعـه ى نيروهاى 
انقـاب - هنرمندانه تريـن تاكتيك هـا و روشـها و شـيوه هاى 
كارى را در پيش ميگرفتند. معنويّـت منافات ندارد با پرداختن 
به اصول ماّدى كار و تنظيم درسـت كار؛ بايسـتى اين معنويّت 

را حفـظ كـرد. ايـن معنويّت اسـاس كار اسـت.
 آخريـن مطلـب مـن هـم ايـن اسـت: بـه نظـر بنـده، آينـده، 
آينده ى روشـنى اسـت براى انقاب اسـامى؛ نه به معناى يك 
دل خوش ُكَنـك، بلكه بـه معنـاى ماحظه ى همـه ى آنچه كه 
جلو چشم ما اسـت. دو اسـتدالل را اينجا انسـان نگاه كند: يك 
اسـتدالل، اسـتدالل تجربه اسـت؛ خب، ما از چـه وضعّيتى در 
اوائل انقـاب، از لحاظ فقـر نيروى انسـانى، فقر نيـروى ماّدى، 
فقر سـاح، فقر تجربه ى مديريّتـى و فقرهاى گوناگـون ديگر، 
امروز به چـه وضعّيتى رسـيديم؛ غنـاى نيروى انسـانى، غناى 
مـاّدى، غنـاى علمـى، غنـاى سياسـى، غنـاى آبـرو و حيثّيت 
بين المللـى. خـب در اين سـى و چند سـال مـا از كجا بـه كجا 
رسـيديم؟! همه ى ايـن حركتى هـم كه مـا در اين سـى و پنج 

سـال كرديـم، مواجـه بـا فشـار طـرف مقابـل بـود، يعنـى باد 
مخالف ميوزيد و ما توانسـتيم جلـو برويم؛ جريـان تند مخالف 
ما بر اين بسـترى كـه مـا در آن حركـت كرديم حضور داشـت 
و ما توانسـتيم پيـش برويـم؛ اين تجربـه خوب نيسـت؟ كافى 
نيسـت؟ جريانهـاى مخالـف و دشـمنى ها نميتوانـد ملّتـى را 
كه مّتحـد اسـت و مصّمـم اسـت و بـا ايمـان اسـت و ميداند و 
ميفهمـد ميخواهـد چـه كار كنـد، گيج و گـم نيسـت، متوّقف 
كنند. در اين حوادثى كـه اخيراً رخ داد در دنياى اسـام در اين 
منطقه ى مـا، هر جايى مى بينيد خسـارتهايى متحّمل شـدند، 
به خاطر اين اسـت كـه نميدانسـتند چـه كار بايـد بكنند، يك 
خـّط درسـت راهنمـا حاكم نبـود بـر كارهـا؛ خـب اين جورى 
شـد؛ البّته اين جور هـم نخواهد مانـد. اينجا هـم آن اتّفاقى كه 
در منطقه ى اسـامى و كشـورهاى اسـامى افتاده اسـت - آن 

بيـدارى - يـك چيـز بى سـابقه اى اسـت، كار 
خـودش را خواهد كـرد. اين يـك عنصر، يك 

اسـتدالل، كه اسـتدالل تجربه اسـت.
 يـك اسـتدالل ديگـر اين اسـت كه مـا داريم 
بـا منطـق پيـش ميرويـم، بـا محاسـبه ى 
علمى پيـش ميرويـم؛ طـرف مقابل مـا دچار 
ضعفهاى روزافزون و تناقضهاى درونى اسـت 
به خاطـر غلِط فاحـش بـودِن سـاخِت درونى 
آن تمّدن؛ آنهـا دارند عقب نشـينى ميكنند - 
البّته الزم نيسـت به اين عقب نشـينى اعتراف 
كرده باشـند يـا به طـور محسـوس و واضحى 
در حرفهـاى آنهـا ديـده بشـود - واقـع قضّيه 
ايـن اسـت، حقيقـت قضّيه ايـن اسـت. وقتى 
يك ملّتى با محاسـبه ى درسـت، با پيداكردن 
نقطه ى صحيح كار، كار را پيـش ميبرد، قطعاً 
بـه نتايج مطلـوب خواهد رسـيد. مـا گفته ايم 
»سـاخت درونى نظـام« بايـد اسـتحكام پيدا 
كنـد؛ مـا گفته ايـم »علـم« بايسـتى رشـد 
پيـدا كنـد؛ مـا گفته ايـم »توليـد داخلـى« 
بايسـتى اسـاس كار باشـد؛ ما گفته ايم »نگاه 

خوشـبينانه به اسـتعداد بومى كشـور« بايسـتى جّدى باشـد، 
اسـتعدادها پرورش پيدا كند؛ اينهـا پايه هاى اصلى كار اسـت. 
وقتى كشـورى با تكيـه ى بـه اسـتعدادهاى درونى، بـا تكيه ى 
به ابتـكار نيروى انسـانى خود، با تكيـه ى به علـم و دانش خود، 
با تكيـه ى به ايمـان خود و بـا اتّحـاد حركـت ميكند، قطعـاً به 
نتايج مطلـوب خواهد رسـيد. بنابراين مـا ترديـدى نداريم كه 
آينده ى روشـنى داريـم؛ البّتـه اينكـه اين آينـده زود باشـد يا 
دير باشـد، دسـت من و شـما اسـت: اگر خـوب حركـت كنيم، 
آينـده زودتـر خواهد رسـيد؛ اگـر چنانچـه تنبلـى و كوتاهى و 
خودخواهـى و دنياپرسـتى و دل دادن به اين ظواهر، چشـم ما 
را يـك قـدرى پُـر كنـد، سـاقط كنـد مـا را، در درون خودمان 
ريزش - چـه ريـزش شـخصى در درون، چه ريـزش اجتماعى 
- پيـدا بكنيـم، البّتـه ديرتر بـه دسـت خواهد آمـد؛ اّمـا بدون 
ترديـد بـه دسـت خواهـد آمـد و اين بـه بركت 
مجاهدتهـا و فداكارى ها اسـت كـه بحمداهلل در 
ميدان فداكارى هم شـماها فّعـال بوديد، خوب 
بوديد، حركت درخشـانى كرديـد، در آينده هم 

ان شـاءاهلل همين جـور خواهـد بود.
اميدواريـم ان شـاءاهلل خداونـد همـه ى شـما را 
مشـمول دعاى حضـرت بقّيـةاهلل )ارواحنـا فداه( 
قرار بدهـد و به معنـاى حقيقـى كلمه، شـما و ما 
را پاسـدار اسـام و پاسـدار انقـاب اسـامى قرار 
بدهـد و روح مطّهـر شـهيدان و روح مطّهـر امـام 
بزرگـوار را بـا اوليائش و بـا پيغمبر محشـور كند.

  والّسام عليكم و رحمةاهلل و بركاته 

۱( اين ديدار به مناسـبت تشـكيل بيسـتمين مجمع سراسـرى 
فرماندهـان و مسـئولين سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامى 

برگـزار شـد.
ـما / َو أيديَُهـم ِمـن َفيِئِهـم  2( أَرى َفيَئُهـم فـى َغيِرِهـم ُمَتَقسِّ

َصِفـرات 
۳( سوره ى بقره، بخشى از آيه ى 2۷۹

۴( سوره ى ابراهيم، بخشى از آيات 2۴ و 2۵
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پوستر دستخط رهبر
رهبر انقاب اسامى:»يكى از بخشهاى مهّم 

كارنامه ى سپاه، انقابى زيستن و انقابى ماندن سپاه است«.
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